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Pragas urbanas ocor-
rem durante todo o ano, 
mas neste período a ocor-
rência aumenta em razão 
da maior oferta de água 
e alimento e a capacida-
de de reprodução mais 
frequente e veloz desses 
organismos. O escorpião, 
por exemplo, é o animal 
que mais mata no Brasil 
e nos últimos anos os 
acidentes foram recor-
rentes. Eles se encondem 
em fendas nas constru-
ções, pilhas de entulhos e 
em casas onde há muitas 
baratas, que lhes servem 
de alimento. Isso signifi ca 
que a sujeira, o entulho e 
o acúmulo de “tralhas” 
em quintais, garagens 
e despensas geram ris-
cos ainda maiores no ve-
rão. Mas, evitar a sujei-
ra - dentro de sua casa 
e na cidade, não é tão 
difícil assim... P����� 2

Época de chuvas traz riscos

Ambiente intimista de Pizza Bar 
é ideal para pequenos encontros 
intimistas nesse fi m de ano
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Por que usar dois aparelhos 
auditivos? Fonoaudiólogas 
respondem questionamento
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Vila Mariana, Saúde, 
Cursino, Vila Gumercindo, 
Vila Clementino, Jardim 
Aeroporto, Jardim da Saú-
de, Jabaquara, Vila Guara-
ni, Mirandópolis, Chácara 
Inglesa, Planalto Paulista, 
Bosque da Saúde... As 

queixas vêm de inúme-
ros bairros: a água está 
com cor, cheiro e sabor 
estranho. Os moradores 
apontam para um chei-
ro de terra ou lodo, cor 
clara. E relatam também 
diferentes explicações 

ouvidas quando ligam 
para o atendimento da 
Sabesp: obras na região, 
problemas internos do 
imóvel ou mudança de 
manancial que fornece 
para a região, tempo-
rariamente.  P����� 3

Moradores reclamam de água 
com gosto e cheiro ruins

R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
Ligue: 2640-3660 

@cutcolorh

@cutscolor

Agende seu horário 
antecipadamente 

- Cortes femininos e masculinos 
- Barbearia completa especializada

- Tratamentos capilares 
(química em geral)

- Penteados e Maquiagem
- Manicure, pedicure

- Coloração
- Hidratação

- Escovas

- Coloração
- Hidratação

- Escovas

Porque sua 
beleza é única
No Cut & Color Hair, a prioridade é valorizar cada cliente.
Marque um horário e venha contar pra gente 
quais suas expectativas em beleza e cuidados pessoais

• Corte • Coloração • Tratamentos Capilares • Barbearia
• Penteados • Maquiagens • Design de Sobrancelhas
• Depilação • Limpeza de Pele
• Manicure • Pedicure

Rua Caramuru, 431 - Telefone: 2640-3660 - facebook.com/cutscolorhair - instagram.com/cutcolorh

As pro� ssionais
 Rose Inoki, 
Michelle Ceródio e
Janaina Sancia comandam 
o Cut & Color Hair.
São make up and hair stylists com formação pela 
escola Soho e co mais de dez anos de experiência

Porque sua 

beleza é única!

AS PROFISSIONAIS 
ROSE INOKI E 
MICHELE CERÓDIO, 
ESPECIALISTAS EM 
COLORAÇÃO PELA 
ESCOLA SOHO,
COMANDAM A 
CUT&COLOR
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M E I O A M B I E N T E
Qualquer sujeira pode agravar enchentes

Da bituca de cigarro ao 
entulho abandonado irregu-
larmente em vias públicas, 
qualquer volume de sujeira 
ou resíduos pode contribuir 
negativamente para a forma-
ção de pontos de alagamento 
na cidade. 

A sujeira que escorre pelas 
sarjetas, por ter sido displi-
centemente jogada por um 
transeunte ou aquela que foi 
despejada em vasos sanitários, 
deixada em horário irregular 
na porta de casa, são atitudes 
de negligência ou mesmo cri-
mes ambientais que acabam 
acarretando danos a todos os 
moradores da cidade. 

Deslizamentos de terra aca-
bam provocando a morte de 
pessoas, alagamentos e en-
chentes não apenas travam o 
trânsito mas podem também 
inundar casas e destruir per-
tences de inúmeras famílias. 

Sem falar nas doenças e 
riscos paralelos, provocados 
também na época das chuvas. 

Bitucas
Ninguém acaba de fumar 

na sala de casa e joga a bituca 
no chão. Mas, pelas da cidade, 
as pessoas fazem isso. Por que?

A bituca de cigarro é um dos 
melhores exemplos de como 
algo que parece inofensivo na 
verdade pode provocar muitos 
danos. 

Em tempos de seca, a bitu-
ca de cigarro pode provocar 
incêndios, em áreas urbanas 
e rurais. 

Mas na época das chuvas, 
as bitucas contribuem para 
entupimento de bueiros, bocas 
de lobo e tubulações. 

Estima-se que, por dia, se-

jam descartadas no mundo 
mais de 12 bilhões de bitucas .

De acordo com a ONU Meio 
Ambiente, há mais restos de 
cigarro nos mares do que canu-
dos. Vale destacar que as bitu-
cas têm material contaminante 
. Outra instituição, - a Ocean 
Conservancy  - patrocina a 
limpeza de praias ao redor do 
mundo todos os anos. E in-
forma que em seus mais de 30 
anos de atuação foram encon-
trados e recolhidos mais de 60 
milhões de bitucas nos mares 
e que esse foi o tipo de resíduo 
mais encontrado.

Na área urbana, as bitucas 
estão em todo lugar: praças, 
ruas, sarjetas, terrenos aban-
donados. No entorno de bares 
e pontos de ônibus, a concen-
tração é ainda maior. 

São Paulo conta, agora,  in-
clusive com um movimento 
- Mundo sem Bitucas - para 
conscientizar o cidadão da 
capital a usar bituqueiras ou 
guardar suas sobras de cigarro 
no próprio maço até chegar 
em casa. 

Assoreamento
Outro problema sério nos 

centros urbanos como São 
Paulo é a poluição dos rios. 

Nossos cursos d’água, sub-
terrâneos ou não, têm pouco 
ou nenhum oxigênio por causa 
da sujeira, da poluição por 
esgotos e sujeira que chega 
até eles. 

Na época das chuvas, essa 
situação se agrava por conta da 
sujeira deixada pela população 
nas ruas. Todo resíduo - da 
embalagem jogada pelas ruas 
ao entulho descartado incor-
retamente, pode ser levado 

pela água das chuvas, entrar 
pelas galerias � uviais e chegar 
aos rios. 

Ao longo do tempo, essa 
sujeira vai assentando no fun-
do dos rios - é o que se chama 
assoreamento. 

Para se ter uma ideia,só no 
ano passado foram retirados 
635 mil de metros cúbicos de 
sedimentos dos rios Pinheiros 
e Tietê, o correspondente a 
cerca de 40 mil caminhões 
basculantes (16 m³).

400 mil toneladas de sedi-
mentos como areia e argila do 
rio Tietê, com investimento de 
R$ 45 milhões. Seu a� uente, o 
Pinheiros registrou recorde de 
remoção de dentro do rio e das 
margens (170 mil m³ desasso-
reamento e 322 mil m³ desa-
terro), com carga equivalente 
a 500 mil m³ de sedimentos re-
tirados, ou seja, mais de 30 mil 
caminhões. Também houve a 
remoção de 9 mil toneladas de 
lixo das águas.

Esse ano, houve também 
ação específica para retirar 
lixo � utuante, para evitar, in-
clusive, a proliferação de per-
nilongos na cidade, do tipo 
culex: já foram removidas 
mais de 12 mil toneladas de 
resíduos.

Armazenar
Mas, nenhuma dessas ações 

têm efeito prolongado se a po-
pulação não colaborar. 

Uma ação importante é o 
armazenamento correto dos 
resíduos em casa. 

Os resíduos orgânicos - so-
bras de comida, por exemplo - 
devem ser colocados na lixeira 
comum. Não jogue óleo ou ne-
nhum outro resto de alimento 

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consci-
ência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação fi nal de resí duos. Esta página 
conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte 
e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 
das 32 Subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação 
ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

pela tubulação. O mesmo vale 
para os rejeitos - cigarros, 
papel higiênico, absorventes, 
fraldas descartáveis, papel 
engordurado e sujo... 

Os recicláveis devem ser 
separados para a coleta seleti-
va. Lembre-se de enxaguar as 
embalagens antes de colocá-las 
todas em um único saco, só 
com recicláveis - papel, metal, 
plástico e vidro. Embora todo 
esse material vá ser processado 
e lavado antes da reciclagem, 
vale lembrar que ele fica ar-
mazenado por alguns dias e 
a limpeza evita mau cheiro e 
proliferação de insetos.

Nas zonas sul e leste paulis-
tana, tanto a coleta domiciliar 
regular quanto a coleta seletiva 
são serviços prestados pela 
concessionária Ecourbis. Para 
saber a data e horário em que 
cada uma delas acontece, acesse 
ecourbis.com.br/e-coleta.aspx. 

É importante consultar o 
horário para não deixar os 

sacos por muitas horas na rua 
- podem ser alvo do ataque de 
animais ou ser levados pela 
enxurrada, em dias de chuvas 
fortes. Lembre-se também de 
usar embalagens resistentes, 
não sobrecarregá-las ou deixá-
-las muito pesadas, o que au-
mentaria o risco de rasgarem. 

Escorpiões
Outra preocupação cons-

tante deve ser com o acúmulo 
de objetos inservíveis e en-
tulho no quintal ou garagem 
de casa.

A acumulação é perigosa 
por vários motivos - psicológi-
cos, inclusive, já que o hábito 
de colecionar ou acumular 
objetos em casa podem levar a 
transtornos psiquiátricos. 

Além disso, o acúmulo 
pode atrair insetos, roedores 
e até escorpiões. 

Na época das chuvas, os 
escorpiões podem fazer escon-
derijos em buracos de paredes, 

pilhas de entulho ou outros 
ambientes em que há muitas 
coisas armazenadas.

Para evitar o aparecimento 
de escorpiões, que é comum 
nos meses de dezembro a mar-
ço, portanto, é imprescindível 
manter os ambientes domésti-
cos limpos. Vale destacar que o 
lixo doméstico comum precisa 
estar sempre bem fechado, 
porque moscas e baratas são 
o alimento preferido de es-
corpiões. 

Não acumule entulho ou 
bagulho dentro de casa. Lem-
bre-se que na cidade existem 
mais de 100 ecopontos onde 
esses resíduos podem ser des-
cartados de forma legal e gra-
tuita, e eles funcionam todos 
os dias da semana. 

Há também operações Cata 
Bagulho agendadas na cidade 
para remover gratuitamente 
esses itens. 

Informações de endereços e 
agenda pelo telefone 156

DE DEZEMBRO A MARÇO, É COMUM O APARECIMENTO DE 
ESCORPIÕES NA CIDADE. ELES SE ESCONDEM EM PILHAS DE 
ENTULHO. CIDADE OFERECE SERVIÇO GRATUITO DE DESCARTE

Como descartar medicamentos corretamente? 
De vez em quando, é bom 

dar uma conferida naquela 
caixa de remédios e veri� car 
quais deles já estão fora da 
data de validade. Assim como 
é perigoso tomar remédios já 
vencidos, descartá-los no lixo 
comum não é o indicado. 

E desde junho desse ano, foi 
aprovada a regulamentação no 
Brasil acerca do descarte de 
medicamentos domiciliares.  
O descarte ambientalmente 
correto desses produtos está 
previsto na Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, instituí-
da em 2010, mas dependia de 
acordo com o setor produtivo.

As medidas entrarão em 
vigor a partir de dezembro e a 
primeira fase é a de estrutura-
ção do grupo de acompanha-
mento do sistema, que contará 
com entidades representativas 
de fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes 
de medicamentos domicilia-
res, em âmbito nacional. Já 

a implementação do sistema 
de logística reversa, propria-
mente dita, deve começar só 
no segundo semestre do ano 
que vem.

A partir daí, será dever dos 
consumidores efetuar o des-
carte dos medicamentos do-
miciliares vencidos ou em de-
suso, incluindo as embalagens, 
nos pontos de coleta, sejam 
eles drogarias, farmácias ou 
outros pontos de� nidos pelos 
comerciantes. As drogarias e 
as farmácias terão de dispo-
nibilizar e manter em seus 
estabelecimentos pelo menos 
um ponto � xo de recebimento 
a cada 10 mil habitantes.

Esses recipientes serão pa-
dronizados e não poderão 
permitir a retirada dos pro-
dutos pelos consumidores, 
apenas a colocação.  Caberá 
às indústrias fabricantes e às 
empresas distribuidoras os 
processos de recolhimento e 
descarte � nal desses produtos. 

LIMPEZA URBANA

O destino deve ser um em-
preendimento licenciado por 
órgãos ambientais, seguindo a 
seguinte ordem de prioridade: 
incineradores, coprocessa-
dores e, como última opção, 
aterros sanitários especí� cos 
para produtos perigosos.

O não cumprimento das re-
gras de descarte, inclusive pe-
los consumidores, poderá ser 
considerado crime ambiental.

Os medicamentos liberam 
resíduos químicos que con-
taminam o solo, os rios, cór-
regos e até mesmo a água que 

bebemos. Cada quilo de medi-
camento descartado incorre-
tamente pode contaminar até 
450 mil litros de água.

Como descartar
Tanto medicamentos ven-

cidos quanto aqueles que não 
são mais utilizados pelo pa-
ciente, bem como suas emba-
lagens vazias devem ser enca-
minhados de forma correta.

O consumidor não deve re-
tirar o produto da embalagem 
primária, que é aquela que � ca 
em contato direto com o medi-
camento. No caso de líquidos, a 
embalagem primária é o frasco 
de vidro ou plástico; no com-
primido, é o blister de alumínio. 

As bulas e as embalagens 
secundárias, que são as caixas 
de papelão, podem ser descar-
tadas junto com os medica-
mentos nos pontos de coleta. 
Mas, como não são materiais 
que tiveram contato direto 
com o medicamento, podem 
ser encaminhadas para a reci-

clagem, como qualquer papel.
No caso dos perfurocortan-

tes, como seringas e agulhas, 
as legislações não preveem o 
recolhimento por farmácias e 
drogarias. Caso o paciente faça 
uso domiciliar desses produ-
tos, eles devem ser entregues 
em hospitais ou postos de saú-
de. A sugestão é armazená-los 
em garrafas pet com tampa, 
para evitar acidentes.

Não descarte medicamentos 
em lixo comum, nem derrame 
em pias ou vasos sanitários, 
pois podem contaminar o solo 
e os rios ou ainda serem en-
contrados no lixo e utilizados 
de forma indevida.

Também não é recomenda-
do fazer doações ou troca de 
medicamentos entre pessoas, 
pois isso é muito perigoso 
do ponto de vista sanitário. 
Caso deseje doar, o cidadão 
deve procurar um serviço de 
saúde, como unidades básicas 
ou hospitais. 
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•SAÚDE

Esse é um questiona-

mento muito frequente. 

Muitos pacientes desejam 

usar apenas um aparelho 

auditivo por diversos mo-

ti vos: prati cidade, estéti ca, 

razões econômicas. Porém 

essa é uma possibilidade 

nos casos em que o paciente 

tem perda auditi va apenas 

em um ouvido. 

Caro leitor, você já viu 

alguém ir à óti ca e comprar 

óculos com uma lente só? 

Da mesma forma, se há 

perda auditi va nos dois ou-

vidos, os dois devem ser 

tratados e se isso não é feito 

da maneira correta pode-se 

acarretar problemas ainda 

maiores para o paciente.

O nosso cérebro proces-

sa o som captado pelos dois 

ouvidos, e esta interação 

entre as orelhas tem forte 

relação com a compreensão 

de fala principalmente na 

presença de ruído. Logo, 

se há uma perda auditiva 

bilateral e tratamos apenas 

um lado, haverá uma des-

vantagem, não somente na 

intensidade do som, mas 

também poderá compro-

meter habilidades auditi vas 

como a localização sonora e 

atenção seleti va, podemos 

ainda encontrar pacientes 

que relatam episódios de 

tontura.

Então como vimos, dian-

te de uma perda auditiva 

nas duas orelhas, suas quei-

xas não serão resolvidas 

apenas com um aparelho. 

Você fará um investi mento 

financeiro e além de não 

resolver o problema, tal 

conduta pode piorar a sua 

situação auditi va, e esse é 

o ponto mais preocupante. 

É muito comum pacien-

tes que usam aparelho de 

um lado só, observarmos o 

outro lado perder a sua fun-

ção de maneira muito rápida 

por falta de esti mulação, a 

verdade é que muitas vezes 

a curva audiométrica não 

piora, mas a discriminação 

de fala piora vertiginosa-

mente, e quando o paciente 

decide adaptar aparelho na 

orelha que estava sem esti -

mulação, a adaptação é bem 

mais difí cil.

São tantos os “contras” 

na adaptação unilateral, que 

não faz sentido ainda ter-

mos esse ti po de adaptação 

na clínica. 

Se você usa aparelho au-

diti vo de um lado só e tem 

perda auditi va dos dois la-

dos, se dê a oportunidade 

de uma audição real e com-

pleta. !

FONOAUDIÓLOGA
ALESSANDRA HERRERA

FONOAUDIÓLOGA 
DIANE MICHIUTI. 

Por que usar dois aparelhos auditivos?

- AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168

Tel.: (11) 5083-6539 * (11) 94197-4510
- AudioMAG Campo Belo

Av. Vereador José Diniz, 3457 - sl 810
Tel.: (11)  5531-7504 * (11) 93401-3001

www.audiomag.com.br

A média histórica de chu-
vas para o mês de novembro 
é superior a 160mm de chu-
vas. Mas, até dia 25 de novem-
bro, a Região Metropolitana 
de São Paulo havia recebido 
menos de 100mm. Os manan-
ciais estão com capacidade 
abaixo da metade - cerca de 
45%. O sistema Cantareira, 
que abastece boa parte da 
zona sul paulistana apesar de 
estar situação na zona norte 
da capital, está em situação 
ainda mais crítica: apenas 32% 
de sua capacidade. 

Seria esse o motivo de a 
água que está chegando às 
torneiras da região estar com 
coloração, cheiro e paladar 
diferentes? Nos últimos dias, 
nas redes sociais, grupos de 
bairros foram inundados por 
queixas de moradores de vá-
rios bairros da zona sul paulis-
tana, relatando um coloração 
esbranquiçada, um cheiro de 
lama ou terra, gosto ruim, 
mesmo para quem usa fi ltros 
e purifi cadores. 

O jornal São Paulo Zona 
Sul compilou e enviou para 
a sabesp mais de 20 relatos, 

Moradores reclamam da qualidade da água 
em vários bairros da zona sul paulistana

AVISOS E EDITAIS
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acompanhados dos ende-
reços, entre as dezenas de 
manifestações observadas de 
moradores de bairros como 
Vila Mariana, Vila Clementi-
no, Saúde, Chácara Inglesa, 
Bosque da Saúde, Planalto 
Paulista, Jardim da Saúde, Vila 
Gumercindo, São Judas, Vila 
Monte Alegre, Vila Guarani, Ja-
baquara, Jardim Oriental, Vila 
Brasilina e Jardim Aeroporto.

Muitos deles contavam 
que já haviam entrado em 
contato com a concessionária 
para reclamar e traziam dife-
rentes explicações para o pro-
blema: para alguns, o atendi-
mento havia orientado para 
que procurassem eventuais 
falhas no encanamento inter-
no, como tubulação antiga. 

Outros haviam sido infor-
mados de que haveria “obras” 
na região e que em breve a 
situação se normalizaria. E 
ainda alguns consumidores di-
ziam ter recebido a explicação 
de que o fornecimento local 
estaria vindo de um manancial 
diferente do habitual, ou seja, 
a represa ou sistema que for-
nece para aquela região havia 
sido trocado. 

Para o jornal São Pau-
lo Zona Sul, entretanto, a 
Sabesp informou que “não 
detectou situação de anor-
malidade, ou seja, a água 
está dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde para consumo.”

A mesma resposta já havia 
sido enviada para o progra-
ma Bom Dia São Paulo, da 
Rede Globo de televisão, que 
fez reportagem semelhante 
sobre a região do Jardim Pa-

tente, também na zona sul 
paulistana. 

Volume morto?
Em 2015, houve uma cri-

se hídrica na cidade de São 
Paulo e, naquela ocasião, a 
Sabesp e o Governo do Es-
tado resolveram recorrer ao 
chamado “volume morto” ou 
“reserva técnica” do Sistema 
Cantareira.

Agora, em 2020, o outo-
no foi considerado o pior da 
história em termos de índice 

pluviométrico, embora o tema 
não tenha tido tanto destaque 
quanto naquela época. 

O Sistema Cantareira abas-
tece 8,1 milhões de pessoas 
na região metropolitana da 
capital paulista e havia fe-
chado o mês de agosto com 
47,9% da capacidade, abaixo 
da média registrada em 2019, 
que foi de 50,3%, já em estado 
de atenção. 

Abaixo de 40%, é instituído 
o estado de alerta e a Sabesp 
reduz a retirada de água do 
reservatório. Como apontado, 
o índice registrado no dia 25 
de novembro foi de 32,8%, o 
que já indica que a retirada de 
água do sistema está menor, 
pela concessionária.

Ainda há um volume útil 
no sistema de 322,4 milhões 
de metros cúbicos para uso, 
antes de atingir a Reserva 
Técnica, mas será que a si-
tuação crítica pode explicar 
as diferenças sentidas pela 
população? 

Reprodução/Facebook

https://jornalzonasul.com.br/por-que-usar-dois-aparelhos-auditivos/
https://jornalzonasul.com.br/moradores-reclamam-da-qualidade-da-agua-em-varios-bairros-da-zona-sul-paulistana/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://jornalzonasul.com.br/contato/
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Fones: 2276-7901 * 2275-8219
Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349

 - Planalto Paulista - 

CALABRESA
COM VINAGRETE

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ C/ VINAGRETE

JÁ ESTAMOS  ACEITANDO
ENCOMENDAS

ASSADOS 
PARA CEIAS

- Pernil
- Peru
- Chester

- Leitão
- Lombo
- Copa Lombo

GattoFiga Pizza Bar é ideal para 
encontros intimistas de fi m de ano

A lua está brilhando forte 
num céu aberto nessas noites 
quentes que indicam a aproxi-
mação do verão. Nesse cenário  
de beleza, o ano vai chegando 
ao fi m e muita gente está pla-
nejando como fazer encontros 
com colegas da empresa, ami-
gos mais próximos, familiares... 
A segurança tem que estar em 
primeiro lugar, então o ideal é 
buscar uma agenda intimista. 

A GattoFiga Pizza Bar, es-
pecializada em pizzas napolita-
nas, pode ser o endereço que 
as pessoas estão procurando. 
Ambiente de luz amena, som 
de jazz ao fundo, decoração 
repleta de detalhes de bom 
gosto, distanciamento entre 
as mesas... Uma combinação 
incrível para brindar a superação 
dos momentos difíceis do ano. 

“As pessoas se cuidaram, se 
isolaram, agora é momento de 
celebrar a saúde e festejar um 
futuro melhor, que certamente 
virá. Mas, claro, tudo isso com 
segurança”, diz Cida Montag-
ner, uma das idealizadoras da 
Gatto Figa.

Ela explica que a casa, que 
estava lotando todas as noites 
antes da pandemia, agora man-
tém um controle rígido para 
evitar aglomerações e garantir 
a higienização do ambiente e 
das mesas, entre cada cliente. 
Por isso, é importante agendar 
o encontro, lembrando que o 
máximo permitido é de seis pes-
soas e a casa, aliás, é ainda mais 
adequada para grupos menores.   

“A GattoFiga foi concebida 
com o conceito de bistrô”, com-
plementa o sócio Edson Leite. 
“Acreditamos que é esse o clima 
que as pessoas estão buscan-
do nesse fim de ano - ameno, 
tranquilo, de bom gosto e com 
capricho nas receitas e também 
no ambiente”.

Com obras do personagem 

Pulcinella - personagem italiano 
famoso da “comedia del arte” 
que é símbolo de Nápoles, na 
Itália, a casa conta um pouco da 
história das Pizzas Napolitanas e 
da própria Nápoles, através deste 
personagem símbolo da cidade 
que tem a pizza mais famosa do 
mundo. Cada detalhe do ambien-
te reporta às casas italianas, aliás. 
“E os sabores de nossas entra-
das, pizzas, sobremesas, vinhos 
e drinks, farão de sua experiência 
gastronômica um momento 
inesquecível!”, garante Cida. 

Com massa fermentada na-
turalmente por até 72 horas, as 
pizzas GattoFiga são assadas 
por até 90 segundos no forno 
elétrico italiano Izzo Scunizzo 
Napoletano, com temperaturas 
que podem chegar a 480ºC.

A massa leve, sempre reco-
berta de molho de tomate San 
Marzano e queijo Fior di Latte, 
é oferecida em mais de 20 ver-
sões individuais super originais 
e saborosas, sempre com ingre-
dientes de primeira. 

É o caso da Pancetta, que 
vem com Mascarpone, gorgon-
zola, pancetta artesanal, tomi-
lho e geleia artesanal de alho 
com pimenta calabresa. Ou da 
Parma, que leva presunto cru, 
fi or di latte, stracciatella, rúcula 
e raspas de limão siciliano. Italia-
níssima também é a Putanesca, 

com molho de tomate, aliche, 
alho, pimenta dedo-de-moça, 
azeitona preta e orégano.

As pizzas são individuais, o 
que torna o local ainda mais ade-
quado para esses encontros de 
fi m de ano, em que cada um vai 
poder saborear seus ingredientes 
favoritos. Sem falar nos drinks, 
cervejas geladíssimas, vinhos, 
sobremesas, entradas... Tudo fei-
to e servido com muito esmero.

Black Friday
E para a Black Friday, a casa 

está com três promoções para 
o delivery: 50% de desconto nas 
pizzas Margherita, Calabreza 
e Gatto Vegano, válido apenas 
nessa quinta, 26, e sexta, 27 
de novembro. Pedidos podem 
ser feitos por fone, WhatsApp, 
Aplicativo e retirada no local. O 
IFOOD não entra na promoção. 
No salão, a promoção, também 
dias 26 e 27, é para o Moscow 
Mule, o refrescante drink com 
vodka, limão, xarope de gen-
gibre e fi nalizado com espuma 
de gengibre e raspas de limão 
siciliano, servido em dobro.

A GattoFigga fica na Rua 
Luís Gois, 1.625 - Esquina com 
Rua das Rosas, na divisa entre 
Mirandópolis e Vila Clementino. 
Siga ainda @gattofi gapizzabar 
nas redes sociais para se deli-
ciar, diariamente, com as ima-
gens da casa e seus sabores...

Ambiente de charme garante encontros ideais para pequenos grupos

https://jornalzonasul.com.br/gattofiga-pizza-bar-e-ideal-para-encontros-intimistas-de-fim-de-ano/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155894638&text=Ol%C3%A1%20Sabor%20Oriental%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido!
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5511999767156&text&app_absent=0
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Vila Clementino ganha ambulatório para gestantes e puérperas

Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) Fone:

5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Continue se cuidando.
Evite aglomerações.

Thelma Assis
Médica

A população de São Paulo segue fazendo a sua parte contra o coronavírus e, por isso, a cidade 

avançou e entrou na fase verde: várias atividades voltaram a funcionar com horário ampliado. 

Mas ainda não vencemos esse desafio e não podemos relaxar. Se você tem crianças em 

casa, fique atento, porque elas não apresentam sintomas e podem passar o vírus para toda  

a família. E para os jovens que precisam sair, redobrem os cuidados para não levar o vírus para 

casa, ainda mais se morar com um idoso. Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

Se precisar sair, use máscara.
Lave sempre as mãos.
Evite aglomerações.
Mantenha o distanciamento social.

Na pandemia, muita coisa 
mudou. Empresas precisaram 
fazer novas escolhas, projetar 
custos e logística de forma to-
talmente diferente. Uma das 
principais refl exões foi com rela-
ção ao aluguel, manutenção de 
sedes grandes e dispendiosas. 
“Muitos empresários percebe-
ram que suas equipes funcio-
nam bem em sistema de home 
office ou misto, o que mudou 
a forma de enxergar a sede da 
empresa”, avalia Guto Robusti, 
arquiteto e fundador da Cozy 
Work, espaço de coworking 
que funciona na Rua Luís Góis 
há dois anos. 

O coworking deve ser a 
aposta, ele acredita, para mui-
tos empresários especialmente 
no período pós pandemia. “O 
mais importante é apontar para 
a versatilidade do espaço. Há 
possibilidade de contratar salas 
de reunião por horário de uso, 
estações de trabalho para um 
ou mais funcionários ou até 
mesmo uma sala exclusiva, pe-
quena”, conta ele. 

“Cada empresa tem uma 
necessidade diferente. Algumas 
precisam de um endereço co-
mercial, apenas, outras buscam 
um espaço exclusivo mas com 
custo reduzido e sem preocu-
pações cotidianas básicas que 
acaba fugindo ao escopo da 
empresa”.

Ele exemplifica com pro-
fissionais liberais, criativos e 
prestadores de serviço. “São 
pessoas ou equipes que podem 
mesclar o trabalho em casa com 
horários em um escritório para 
atender seus clientes. Ou que 
podem manter parte de seus 
funcionários em casa enquanto 
outros fi cam em nosso espaço, 
por conta da boa conexão com 
internet, ambiente silencioso e 
organizado”, diz. 

O arquiteto ainda explica 

que permanecer integralmente 
em home offi  ce tem estressado 
muitos profi ssionais. “Em prin-
cípio, a pessoa aprova a ideia 
de fi car em casa. Mas, depois, 
percebe que precisa de um 
ambiente mais profissionais, 
onde vai se concentrar e não 
vai dividir sua atenção com as 
tarefas domésticas, o cachorro 
latindo...”, brinca. 

A tendência, especialmente 
com a retomada de aulas pre-
senciais, é que muitas empresas 
precisem retomar a frequencia 
aos escritórios, mas muitas vão 
querer evitar os custos envol-
vimdos com a manutenção de 
uma sede. “Não é só o aluguel 
e o IPTU. Quando uma empresa 
monta uma sede, tem preocu-
pações de manutenção predial e 
de mobiliário, contas de internet, 
água, luz, limpeza, impostos e 
taxas municipais. Contratando o 
serviço de coworking, reduzem 
os custos, reduzem também as 
preocupações”, explica. 

 Black Friday Cozy Work
A Cozy Work trabalha de for-

ma bastante fl exível na oferta 
de serviços, de forma que pode 
contratar pacotes de horas ou 
fazer contratações avulsas. E 
agora está com várias promo-
ções com preço especial, por 
conta da Black Friday. 

Confi ra:
 - 6 horas  - sala de reunião 

+ endereço fiscal e comercial. 
Tudo por três meses, apenas 
R$ 600,00.- 300 horas Espaço 
Compartilhado + endereço fi scal 
e comercial. Combo por três 
meses: R$ 850,00!

- Salas privativas - 10% de 
desconto.

- Pacote Completo (mesa 
fi xa, período integral e 4h sala 
de reunião por mês) de R$ 
620,00 por R$ 450,00 no pri-
meiro mês.

Outras informações pelo 
Whatsapp - (11) 2577-0009.

A Cozy Work fi ca na Rua Luís 
Góis, 2004 - Mirandópolis. No 
site há mais detalhes sobre a 
infraestrutura e possibilidades: 
cozywork.com.br. Siga também 
no Instagram: @cozy.work

Cozy Work fi ca na Rua Luís Góis: 
tem salas de reunião, salas 
privativas e estações de 
trabalho. Agora está com 
vários pacotes promocionais 
por conta da Black Friday

Escritórios compartilhados são opção inteligente e econômica 

Coworking na Rua Luís Góis 
têm promoções de Black Friday

•SAÚDE

A Vila Clementino ganhou 
um Ambulatório Alínea Saúde 
Mental Perinatal. O objetivo é 
promover, apoiar e prevenir 
a saúde mental de mulheres, 
homens e crianças no período 
perinatal (da gestação até 12 
meses pós-parto), por meio 
de atividades de assistência, 
ensino e pesquisa. 

O ambulatório é resul-
tado de uma parceria entre 
Escola Paulista de Enferma-
gem (EPE), Escola Paulista de 
Medicina (EPM) – Unidades 
Universitárias do Campus São 
Paulo da Universidade Federal 
de São Paulo (CSP/Unifesp) – 
e Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM). A proposta é que os 
atendimentos aconteçam de 
maneira centralizada, para 
facilitar os encaminhamentos 
e ampliando as possibilidades 
de identifi cação precoce, diag-
nóstico e tratamento especia-
lizado do sofrimento psíquico 
das mulheres, mas também 
de seus (uas) parceiros(as) e 
fi lhos (as).

O serviço, voltado para 
gestante, puérperas até 12 me-
ses pós-parto e parceiro(a), 
prioriza pacientes oriundos do 
Hospital São Paulo, hospital 
universitário (HSP/HU Uni-
fesp), mas atenderá pacientes 

externos para avaliação e 
encaminhamento adequado.

Ao procurarem o ambu-
latório, pacientes vão passar 
inicialmente por acolhimento 
e triagem. Depois, passam a 
ter  acompanhamento psiqui-
átrico individual; psicoterapia 
individual (presencialmente 
e on-line); consulta de Enfer-
magem; grupos: preventivo, 
educativo e terapêutico; ava-
liação precoce de sofrimento 
psíquico do lactente e enca-
minhamento para o ambu-
latório de bebês de risco da 
Unifesp.

O serviço prestado pelo 
Ambulatório Alínea Saúde 

Mental Perinatal também tem 
o objetivo de fortalecer as 
ações das Escolas Paulistas de 
Enfermagem e de Medicina, 
por meio do comprometi-
mento com a qualidade do 
ensino e assistência prestada 
à população.

Na área de educação, a 
proposta é permitir que gra-
duandos e pós-graduandos 
possam participar das ativi-
dades a serem desenvolvidas 
no ambulatório, para ampliar 
os conhecimentos em saúde 
mental da mulher, homem e 
criança no período perinatal.

Na área de pesquisa,  o 
atendimento realizado no 

ambulatório vai permitir mais 
estudos em saúde mental ma-
terna e ampliação para a saú-
de mental paterna, atualmen-
te desenvolvidas em parceria 
com instituições brasileiras e 
mundiais, contribuindo para 
o cenário epidemiológico, 
nacional e internacional, da 
saúde mental perinatal bem 
como o ampliação das estra-
tégias de atendimento inter-
disciplinar.

Atendimento
O Ambulatório começou a 

atender essa semana, no dia 
24 de novembro, dentro do 
Centro Ana Abrão e BLH, na 
rua Diogo de Faria, 395 - Vila 

Clementino. As consultas 
devem ser agendadas pelo 
telefone (11) 5576-4891, falar 
com secretária Patrícia.

A Psiquiatria atende às 
terças, das 13h às 17h, na mo-
dalidade presencial.

O serviço de psicologia 
também atende de terça-feira, 
das 13h às 17h, por enquanto 
na modalidade on-line (moda-
lidade presencial em breve) e 
de quarta-feira, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h - modalidade 
on-lin.

Ainda serão defi nidos te-
mática, população e moda-
lidade dos grupos a serem 
atendidos ali. 

https://jornalzonasul.com.br/coworking-na-rua-luis-gois-tem-promocoes-de-black-friday/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
https://jornalzonasul.com.br/vila-clementino-ganha-ambulatorio-para-gestantes-e-puerperas/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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Bazar Especial de Natal será promovido na Vila Clementino, de 1 a 3/12
O Instituto Jô Clemente, 

antiga Apae de São Paulo, 
promoverá entre os dias 1º e 3 
dezembro, das 9h às 17h, seu 
tradicional bazar especial de 
Natal, com artigos produzidos 
por voluntários da Organiza-
ção. Serão disponibilizadas 
peças como toalhas de mesa, 
toalhas de lavabo, jogos de 
banho, jogos americanos, 
panos de prato, enfeites de 
Natal, necessaires, bolsas, bi-
juterias, porta-óculos, artigos 

para bebê, almofadas, caixas 
de madeira decoradas, panos 
de chão, aventais, dentre 
outros artigos de artesanato. 

Este ano, em razão da pan-
demia do novo coronavírus, o 
Instituto Jô Clemente adotará 
medidas para restringir o nú-
mero de pessoas no local e 
evitar aglomerações. Haverá, 
por exemplo, vendas pelo 
WhatsApp para retirada com 
horário marcado na sede da 
Instituição, na Rua Loefgren, 

2.109, Vila Clementino, em 
São Paulo. Os interessados 
poderão entrar em contato 
pelo número 11 99167-4559 
e solicitar imagens dos pro-
dutos, assim como fazer as 
encomendas, defi nir a forma 
de pagamento e marcar o ho-
rário de retirada. Será possível 
também agendar um horário 
para ir ao bazar para fazer as 
compras pessoalmente. 

“Este ano, adotaremos o 
esquema de vendas em drive 

thru para evitar aglomera-
ções. Além disso, o auditório 
Joseph Safra, onde será reali-
zado o bazar, contará com to-
tens de álcool em gel, tapetes 
higienizadores e aferição de 
temperatura. 

Só será permitida a en-
trada de até 10 pessoas por 
vez, com horário marcado e 
uso obrigatório de máscaras 
de proteção”, explica Eliane 
Soalheiro Brás, do Voluntaria-
do do Instituto Jô Clemente 

e responsável pelo bazar. 
O pagamento das peças 

pode ser feito por transfe-
rência bancária ou cartões 
de débito e crédito de todas 
as bandeiras. As compras 
acima de R$ 100 poderão ser 
parceladas em 2x e, acima de 
R$ 150, em até 3x no cartão 
de crédito. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (11) 
5080-7000 ou pelo site: www.
ijc.org.br 

Serviço: 
Bazar Especial de Natal 

com artigos produzidos por 
voluntários do Instituto Jô 
Clemente  Datas: 1º a 3 de 
dezembro de 2020  Horário: 
9h às 17h  

WhatsApp para compras 
com retirada no local: 11 
99167-4559

Local: Instituto Jô Clemen-
te (Auditório Joseph Safra) 
- Rua Loefgren, 2.109 - Vila 
Clementino

(11) 9 8252-0087        (11) 9 5225-6020(11) 9 8252-0087        (11) 9 5225-6020
INSCRIÇÕES POR WHATSAPP

https://jornalzonasul.com.br/bazar-especial-de-natal-sera-promovido-na-vila-clementino-de-1-a-3-12/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511982520087&text=Ol%C3%A1%20Est%C3%A1cio%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20para%20saber%20sobre%20a%20promo%C3%A7%C3%A3o%20de%20Black%20Friday...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511952256020&text=Ol%C3%A1%20Est%C3%A1cio%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20para%20saber%20sobre%20a%20promo%C3%A7%C3%A3o%20de%20Black%20Friday...

